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FORORD 
 

Kystverket Sørøst ønsker å utdype to grunner i innseilingen til Moss, for å forbedre sikkerheten av 

skipstrafikk. I samarbeid med Multiconsult AS har Rådgivende Biologer utarbeidet en 

konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser i området. 

 

Rapporten bygger på eksisterende informasjon om registrerte verdier, samt resultater fra 

feltundersøkelser i tiltaks- og influensområder utført av Silje Røysland (Multiconsult) i september 2016. 

Vurderingen er gjennomført av Christiane Todt, Dr. rer. nat. i biologi/systematisk zoologi, og Mette 

Eilertsen, M.Sc. i marin biologi (Rådgivende Biologer AS). 

 

Rådgivende Biologer takker Multiconsult AS for godt samarbeid og Kystverket Sørsøst ved Kristine 

Pedersen-Rise for oppdraget. 

 

 

Bergen, 13.12.2017 
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SAMMENDRAG  
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                  Innseiling Moss. Konsekvensvurdering for marint naturmangfold og naturressurser. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 2668, 42 sider, ISBN 978-82-8308-504-4. 

 

TILTAK I INNSEILINGEN TIL MOSS  

 

Kystverket Sørøst ønsker å utdype to grunner i sjøområder ved innseiling til Moss havn. Det er ett aktuelt 

tiltaksområde nordvest i Verlebukta, Espenesgrunnen (grunne 1), som planlegges utdypet ned til 13,3 

dyp. I tillegg er det et tiltaksområde sørøst i Verlebukta (Steinergrunnen, grunne 2), som ønskes utdypet 

ned til 15,3 m dyp.  

 

UNDERSØKELSEN GJENNOMFØRT I SEPTEMBER 2016 

 

Kartleggingen med ROV inkluderte deler av grunnene og influensområdet. Grunne 1 omfatter noen 

mindre områder med stein- og blandingsbunn med makroalgesamfunn og større områder med bløtbunn, 

hvor mudderreken Calocaris macandrewae var den dominerende arten. Grunne 2 var dominert av 

blandingsbunn med stein og sand. Det ble observert kun vanlige arter og naturtyper.  

 

VERDI, VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I DRIFTSFASEN 

 

Grunne 1 

Samlet er verdien for naturmangfold stor ved grunne 1, men konsekvensen av tiltakene for 

naturmangfoldet er vurdert som ubetydelig. 

 

Naturtyper har stor verdi på grunn av nasjonalt viktig ålegrassamfunn og regionalt viktig 

bløtbunnsområde i strandsonen i influensområdet. Tiltakene vil ikke påvirke disse viktige 

naturtyper på lang sikt og konsekvensen av tiltakene er derfor ubetydelig.  

 

Artsforekomster har stor verdi fordi bløtbunnsområdene i strandsonen er viktige beite- og 

overvintringsplasser for rødlistete arter av sjøfugl. Tiltaket vil på lang sikt har ingen virkning på 

rødlistete sjøfugl, og tiltakenes konsekvens er derfor vurdert som ubetydelig.  

 

Naturressurser (områder for fiske og havbruk) har middels verdi på grunn av et stort oppvekst- og 

beiteområde for fisk som overlapper med influensområdet. Tiltaket vil ha ingen virkning på områder for 

fiskeri og havbruk og dermed blir konsekvensen på naturressurser ubetydelig.  

 

Grunne 2 

Samlet er verdien for naturmangfold stor ved grunne 2, men konsekvensen av tiltakene for 

naturmangfoldet er vurdert som ubetydelig.  

 

Naturtyper har middels verdi på grunn av et lokalt viktig ålegrassamfunn i influensområdet ved 

Store Revlingen. Tiltakene vil ikke påvirke naturtypen på lang sikt og konsekvensen av tiltaket er 

derfor ubetydelig.  

 

Artsforekomster har stor verdi på grunn av registrering av hekking av flere rødlistete arter av 

sjøfugl i influensområdet på Store Revlingen (Revlingen sjøfuglreservat). Tiltaket vil på lang sikt 

har ingen virkning på rødlistete sjøfugl, og tiltakenes konsekvens er derfor vurdert som ubetydelig. 

  

Naturressurser har middels verdi på grunn av et stort oppvekst- og beiteområde for fisk, som 

overlapper med influensområdet. Tiltaket vil ha ingen virkning på områder for fiskeri og havbruk, og 

dermed blir konsekvensen på naturressurser ubetydelig.  
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VIRKNINGER I ANLEGGSFASEN 

 

Grunne 1 

Anleggsarbeidet vil ha negativ virkning på sjøfugl, inkludert flere rødlistete arter, som bruker stranden, 

bløtbunnsområder på grunt vann og ålegrasenger i influensområdet som beite- og overvintringsplass. 

Her er spesielt vinteren (november-mars) en sårbar periode. Fuglene vil forflytte seg under 

anleggsperioden. Sprengingsarbeid og forhøyet turbiditet i vannet vil virke forstyrrende på fisk som 

oppholder seg i oppvekst- og beiteområdet som er registrert i Verlebukta. Virkninger og konsekvenser 

på grunn av spredning av miljøgifter er vurdert som ubetydelig. Det kan komme til midlertidig høyere 

sedimentering av finstoff i gruntvannsområdene ved Reiertangen, men det er ikke forventet at dette vil 

føre til betydelig skade på ålegrassamfunn eller bløtbunnsområde i strandsonen. 

 

Grunne 2 

Anleggsarbeidet vil i hekkeperioden (1. april - 31. juli) ha en negativ virkning på rødlistete sjøfugl, som 

hekker i influensområdet. Sprengingsarbeid og forhøyet turbiditet i vannet vil virke forstyrrende på fisk 

som oppholder seg i oppvekst- og beiteområdet som er registrert i Verlebukta. Virkninger og 

konsekvenser på grunn av spredning av miljøgifter er vurdert som ubetydelig. Det er ikke forventet 

betydelig økt sedimentering av finstoff i grunntvannsområdene ved Store Revlingen, inkludert det lokalt 

viktige ålegrassamfunnet. 

 

AVBØTENDE TILTAK 

 

Sprenging gjennomføres muligst skånsomt ved bruk av varselsalver for å skremme vekk fisk og fugl før 

sprenging, ved sekvensiell sprenging av små ladninger, og evt. bruk av boblegardin. Ved grunne 1 kan 

siltgardin benyttes for å begrense spredning av finstoff mot det nasjonalt viktige ålegrassamfunnet Søly 

ved Reiertangen.  

 

I anleggsperioden vil det være hensiktsmessig å utføre arbeidet mest mulig sammenhengende for å 

minske forstyrrelser og påvirkning over tid. Anleggsarbeidet ved grunne 1 og 2 bør utføres utenom 

gyteperioden for fiskeslagene i oppvekst- og beiteområdet for fisk i Verlebukta, som er fra januar til 

juni. Ved grunne 2 er det ønskelig at anleggsarbeid unngås i hekkeperiode for de rødlistete sjøfuglarter 

som hekker på Store Revlingen, som er fra april til slutten av juli. Hvis anleggsarbeid må gjennomføres 

i perioden er det viktig unngå å begynne med sprenging ved grunne 2 når hekking er kommet i gang 

(april til juli). 

 

USIKKERHET 

 

Det er på grunn av habitatet sannsynlig at det finnes sandskjell i gruntvannsområdene mot Reiertangen, 

men arten er ikke påvist og forekomsten er ikke kartlagt. Tiltakene vil ikke ha negativ virkning på mulige 

forekomster av sandskjell i influensområdene for tiltakene ved grunne 1, og derfor vurderes manglende 

kunnskap om artens forekomst som ubetydelig.  
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TILTAK I INNSEILINGEN TIL MOSS  

 
Kystverket ønsker å utrede flere grunner i Verlebukta ved Moss. Det er to områder (grunne 1 og 2) hvor 

det ønskes utdypet for å forbedre farleden og innseilingen til Moss havn. Planlagt utdypingsdybde er -

13,3 m for grunne 1 (Espenesgrunnen) innerst i Verlebukta og -15,3 m for grunne 2 (Steinergrunnen) 

nordvest for Revlingen (figur 1). 

 

Tiltaksområdet ved grunne 1 ligger sentralt i farleden i den nordlige delen av Verlebukta og omfatter tre 

grunner i dybdeintervallet fra ca. 8-10 m dyp, samt omliggende relativt flate områder ned til 13,3 m dyp. 

Samlet omfatter tiltaksområdets areal ca. 240 000 m2 og inkluderer sprenging og mudringsarbeid. 

 

Tiltaksområdet ved grunne 2 ligger sør i Verlebukta, nordvest for Store Revlingen og omfatter to 

grunner, en grunne med et areal på ca. 14 000 m2, og en på ca. 2000 m2, i dybdeintervallet mellom 13 

og 15,3 m dyp.  

 

 
 

Figur 1. Grunnene som er under utredning for utdyping (røde sirkler) i innseilingen til Moss. Kilde: 

Kystverket 2016.  
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Figur 2. Tiltaksområder under utredning for utdyping. Øverst: Grunne 1. Nederst: Grunne 2. Kilde: 

Kystverket 2016.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 

Undersøkelsen og rapportens struktur følger Statens Vegvesens veileder for konsekvensanalyser 

(Håndbok V712; Vegdirektoratet 2014).  

 

DATAINNSAMLING/DATAGRUNNLAG 

Vurderingene i rapporten er basert på foreliggende informasjon og på befaringer av tiltaksområdene i 

innseiling Moss i september 2016. Hovedformålet med befaringene var å kartlegge bunnforhold og 

spesielle naturtyper, artsforekomster og nøkkelområder for arter. Kart over befarte områder er vist i 

vedlegg 1 og 2, mens tilhørende koordinater er vist i vedlegg 3 (ROV-transekter). Det var gunstige 

værforhold under befaringene. Det er videre sammenstilt resultater fra foreliggende litteratur og gjort 

søk i nasjonale databaser. Datagrunnlaget vurderes som godt: 3 (jf. tabell 1).  

 

Tabell 1. Vurdering av grunnlagsdata (etter NVE-veilederen nr. 3/2007). 

Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

 

METODE FOR ROV KARTLEGGING 

 

Tiltaks- og influensområdene ble filmet 05. september 2016 med ROV av Silje Røysland (Multiconsult) 

i samarbeid med K.A.J. Dykkertjenester. Det ble benyttet en ROV Aegir 25-4D (Ocean Robotics). 

Vedlegg 4 inneholder mer detaljert teknisk informasjon. Systemet lagrer fortløpende posisjon, dybde, 

dato og tid på videofilm. Bildene fra ROV- og dykkeundersøkelser i rapporten er laget som skjermbilder 

fra filmene.  

 

Transektene for ROV-undersøkelsen var forhåndsbestemte på grunnlag av vurderinger basert på 

dybdekart. Resultatene for de aktuelle tiltaksområdene ble analysert i etterkant. Synlige artsforekomster 

ble identifisert til art eller slekt i den grad det lot seg gjøre. Kartlegging av naturtyper er utført i henhold 

til DN-håndbok 19-2001, revidert 2007, og NiN 2.0 (Naturtyper i Norge). Sedimenttype på de 

forskjellige delområdene er vurdert visuelt fra video-opptak. Vurderingen gjenspeiler da kun 

overflatesedimenter. Det er tatt sedimentprøver for geotekniske undersøkelser og vi har fått tilgang til 

resultat for kornfordeling og miljøgiftkonsentrasjon, samt posisjon for prøvetaking. 

 

VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING  

Denne rapporten er bygd opp etter en standardisert tre-trinns prosedyre beskrevet i Statens Vegvesen 

sin Håndbok V712 om konsekvensanalyser (Vegdirektoratet 2014). Fremgangsmåten er utviklet for å 

gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare. 

Foreliggende rapport er ment å ha fokus på de naturfaglige verdiene, med oppsummering av mulige 

virkninger for de forskjellige alternativene, og en grov rangering av konsekvensene. Dette skal gi 

grunnlag for valg av konsept i den videre planprosess.  

 

TRINN 1: REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI 

Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 

objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 

utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema.  
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Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  

 

Verdi 

Liten                              Middels                              Stor 

 ---------------------------------------------------------- - 

                               Eksempel 

 
TRINN 2: TILTAKETS OMFANG 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket 

(alternativet) har for et delområde. Omfanget skal vurderes i forhold til nullalternativet. Virkninger av 

et tiltak kan være direkte eller indirekte. Alle tiltak skal legges til grunn ved vurdering av omfang. 

Inngrep som utføres i anleggsperioden skal inngå i omfangsvurderingen, dersom de gir varig endring av 

delmiljøene. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden skal beskrives separat. Virkningen blir vurdert 

langs en skala fra stort negativt til stort positivt omfang (figur 3). 
 

 
 

 Figur 3. Skala for vurdering av omfang (Vegdirektoratet 2014). 

 

 
TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til nullalternativet. 

Sammenstillingen skal vises på en ni-delt skala fra meget stor negativ konsekvens til meget stor positiv 

konsekvens (figur 4).  

 

Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdier, virkninger og 

konsekvenser er gjengitt i kortversjon. Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på 

denne måten er å få fram en mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det 

vil også gi en rangering av konsekvensene, som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor 

en bør fokusere i forhold til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 
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Figur 4. «Konsekvensviften». Konsekvens finnes 

ved sammenstilling av verdi og virkningens 

omfang (Vegdirektoratet 2014). 

   

         

 

KRITERIER FOR VERDISETTING  

NATURMANGFOLD 

For tema naturmangfold følger vi malen i Statens Vegvesen sin Håndbok V712 om konsekvensanalyser 

(Vegdirektoratet 2014). Kartlegging av naturmangfold knyttes til tre nivåer; landskapsnivå, 

lokalitetsnivå og enkeltforekomster. I denne utredningen er det marine naturmangfoldet kartlagt og 

vurdert på lokalitets- og artsnivå for henholdsvis naturtyper i saltvann og artsforekomster.  

 

Naturtyper i saltvann vurderes etter DN-håndbok 19 (2007) og i forhold til oversikten over rødlistede 

naturtyper (Lindegaard & Henriksen 2011), mens beskrivelsen av rødlistearter følger til enhver tid 

gjeldende Norsk rødliste for arter, her Henriksen & Hilmo (2015) og Norsk svartliste for arter (Gederaas 

m. fl. 2012). Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 2. Nomenklaturen, samt 

norske navn, følger Artskart på www.artsdatabanken.no. 

 
NATURRESSURSER  

 

For temaet naturressurser, fiskeri og havbruk, følger vi også malen i Statens Vegvesen sin håndbok 

V712. Her registreres fangstområder, gyte- og oppvekstområder, tareområder, kaste-/og 

låssettingsplasser, lokaliteter for oppdrettsanlegg for fisk på land og i sjø, skjellanlegg, havbeiteanlegg, 

østerspoller eller lignende.  
 

http://www.artsdatabanken.no/
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det plan-

lagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende områder der 

tiltaket vil kunne ha en effekt.  

 

Tiltakets influensområde for både marint biologisk mangfold og for fiskeriressurser kan være svært 

ulike, avhengig av hvilke påvirkninger og hvilke organismegrupper som vurderes. Undervanns-

sprengning kan ha virkninger på adferd av fisk eller sjøfugl i avstand på flere kilometer, avhengig av 

lokale forhold, mens direkte skadelige effekter ved tildekkete ladninger er begrenset til rundt 50-150 m 

fra tiltaksområdet, avhengig av ladningsstørrelse og sprengingsfrekvens. Midlertidige effekter på 

bunnfauna og -flora ved nedslamming av partikulært materiale er normalt avgrenset til omtrent 250 m, 

men vil kunne variere betydelig avhengig av lokale strømforhold. 

 

Influensområdene på sjøbunn for de forskjellige tiltaksområdene i Moss er avgrenset til omtrent 150 m. 

I forhold til anleggsarbeidet omfatter influensområdet i tillegg grunn sjøbunn i den nordlige delen av 

Verlebukta og ved Store Revlingen, som i en begrenset periode kan påvirkes av nedslamming av 

finpartikulært materiale. Influensområdet for fiskeri/havbruk og sjøfugl er satt til 2 km fra 

tiltaksområdet.  

 

 

 

 
 
 

  

Tabell 2. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturmangfold 

Naturtyper i saltvann 

DN-håndbok 19 

Areal som ikke kvalifiserer 

som viktig naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C Lokaliteter i verdikategori 

B og A 

Artsforekomster 

Henriksen & Hilmo 2015 

Forekomster av arter som 

ikke er på Norsk rødliste 

Forekomster av nær truede 

arter NT og arter med 

manglende datagrunnlag DD 

etter gjeldende versjon av 

Norsk rødliste. Fredete arter 

som ikke er rødlistet. 

Forekomster av truete arter, 

etter gjeldende versjon av 

Norsk rødliste, dvs. 

kategoriene sårbar VU, 

sterkt truet EN og kritisk 

truet CR 

Naturressurser 

Områder for fiske og 

havbruk 

Fiskeridirektoratet 

Lavproduktive fangst- eller 

tareområder 

Middels produktive fangst- 

eller tareområder. Viktige 

gyte-/oppvekstområder.  

Store, høyproduktive 

fangst- eller tareområder. 

Svært viktige gyte-

/oppvekstområder. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 
 

Verlebukta ved Moss ligger øst i Oslofjorden. Sør for bukten ligger øyene Store og Lille Revlingen. 

Bukten er beskyttet fra øst og nord, og i mindre grad fra sør, men eksponert for vind og bølgevirksomhet 

fra sørøst. Innerst står Verlebukta i forbindelse med Mossesundet via en smal og ca. 500 m lang kanal 

(figur 5). Mossesundet og kanalen skiller Jeløya fra fastlandet. Mye av kystlinjen i den innerste delen 

av Verlebukta er modifisert ved kaianlegg, moloer, brygger og annen bebyggelse, og det er to store 

småbåthavner i området. Deler av strandsonen er også brukt som friluftsområder. I den ytre delen av 

Verlebukta er det mindre bebyggelse langs strandlinjen. Spesielt på Jærøya er det relativt store områder 

med naturlig strand (Reierbukta, Breidbukta). Også Store og Lille Revlingen har umodifisert strandlinje, 

mens det på østkysten av Verlebukta er tallrike små modifiseringer. 

 

 
 

Figur 5. Oversiktskart som viser plassering av tiltaksområdene i Verlebukta (markert i rødt). 

Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no 
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Grunne 1  

 

Området utredet for utdyping omfatter tre små grunner og relativt flate omliggende områder i 

dybdeintervallet fra knapt 8 m dyp på grunnene og ned til 13,3 m dyp (figur 6). Den sørligste av disse 

tre grunnene er kjent som Espenesgrunnen. Sjøbunnen på grunnene er dominert av stein og blokker med 

lommer av sediment, mens det er mest bløtbunn (fin sand) mellom og rundt toppene.  

 

 
 

Figur 6. Dybdeforhold rundt grunne 1 og 3 Verlebukta. Tiltaksområdene markert i rødt, influensområder 

på sjøbunn markert i blått. Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no 

 

På steinbunn ned til ca. 12 m dyp var det diverse brun- og rødalger (figur 7), blant annet større 

forekomster av eikeving (Phycodrys rubens) spesielt på den midterste grunnen. Det ble observert enkelte 

individer av stortare (Laminaria arborea) og dødmannshånd (Alcyonium digitatum), vanlig korstroll 

(Asterias rubens), stedvis tallrike leppefisk, kutling, og taskekrabbe (Cancer pagurus) sør i 

tiltaksområdet. 

 

Sandbunnen mellom og rundt grunnene på tiltaksområdet viste tallrike huler (ca. 1-2,5 cm i diameter) 

som trolig er åpninger til hulesystemer laget av mudderreken Calocaris macandreae (figur 7). 

Identifikasjonen - basert på bilder av sjøbunnen tatt fra videoene - er gjennomført av en internasjonal 

ekspert på mudderreker, Peter Dworschak (Naturhistorisches Museum Wien).  

 

De grunnere delene av influensområdet mot vest og øst var dominert av sandbunn med mudderreke-

holer. Fra sediment-platået på rundt 15 m dyp var det på øst- og sørsiden av grunnen en moderat bratt 

skråning med stein- og blandingsbunn. Hydroider var vanlige på stein i hele området og det ble observert 

spredte forekomster av dødmannshånd, vanlig korstroll (Asterias rubens), mange eremittkrepser, og 
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bergnebb. Sør for tiltaksområdet var det enkelte individer av kamskjell (Pecten maximus) og knurr på 

20 - 25 m dyp på bløtbunn bestående av sand med noe stein og grus. 

 

  
 

 

 

 
 

Figur 7. Bunnforhold og artsforekomster i tiltaksområdet på grunne 1. Øverst t.v. Steinbunn og alger 

og dødmannshånd på steinblokk, 11 m dyp, nord i tiltaksområdet. T.h. Blandingsbunn med alger, 10,5 

m dyp, nord i tiltaksområdet. Nederst t.v. Sandbunn med huler trolig laget av mudderreker, 10 m dyp, 

nordlig del av tiltaksområdet. T.h. Detaljbilde med mudderreke-holer i sandbunn. 

 

  
 

Figur 8. Bunnforhold og artsforekomster sør for Reiertangen (influensområde i sjøvann til grunne 1 og 

3). T.v. Blandingsbunn med hydroider og skorpedannende kalkrødalger på stein og korstroll på sand, 

20 m dyp. T.h. Algesamfunn med diverse brunalger og påvekst av rødalger og mosdyr, 4,5 m dyp, nær 

land.  
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Det ble kjørt et transekt sør for Reiertangen, litt utenfor influensområdet på sjøbunn til grunne 1, for å 

undersøke eventuelle forekomster av ålegras. Sjøbunnen var veldig lik den på grunnene, med 

blandingsbunn og algesamfunn på stein og blokker (figur 8). Det ble ikke funnet ålegras. 

 

Influensområdet vest for grunne 1 omfatter en mindre grunne (Grimsrødhausen) samt omliggende 

sjøbunn i dybdeintervallet mellom 3 ned til 10 m dyp. Blokker og stein på grunnen viser tett påvekst av 

diverse brun- og rødalger, blant annet trolig bleiktuste (Spermatochnus paradoxus) eikeving, krusflik, 

finforgreinete rødalger (dokke, rekeklo), samt spredte individer av stortare og sukkertare (figur 9). 

Stimer av småfisk, blant annet leppefiskarter, var vanlige. Rundt grunnen var det blandingsbunn med 

sand, stein og blokker med påvekstalger og kolonier av mosdyr og hydroider. Det ble observert vanlig 

kjerringhår (Desmarestia aculeata) og vanlig korstroll. Sør for grunnen og i vest, mellom grunnen og 

land, var det bløtbunn med dels tett forekomst av mudderreke. Eremittkreps var vanlig. Det ble observert 

veldig spredte forekomster av ålegrasplanter (Zostera marina) på 6-8 m dyp mellom grunnen og land, 

samt en del rester av ålegras liggende på sjøbunnen. Mot stranden var det mange skjellrester og tett med 

korstroll. 

 

  
 

 

 

 

 

Figur 9. Bunnforhold og artsforekomster i influensområdet vest for grunne 1. Øverst t.v. Steinblokker 

med diverse brun- og rødalger, spredt stortare på rundt 6 m dyp nord på grunnen. T.h. Steinblokker 

med diverse brun- og rødalger, spredt stortare på rundt 6 m dyp sør på grunnen. Nederst t.v. 

Blandingsbunn med spredt ålegras og brunalger, samt fiskestim på ca. 7 m dyp nordvest for grunnen. 

T.h. Sandbunn med skjellrester og korstroll på 3 m dyp mot land i influensområdet. 
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Grunne 2 

 

Tiltaksområdet omfatter to grunner, en grunne med et areal på ca. 14 000 m2
,
 og en på omtrent 2000 m2, 

i dybdeintervallet mellom 13 og 15,3 m dyp. På nordvest- og sørsiden av grunnene skråner det bratt ned 

til ca. 50 m dyp, mens sjøbunnen på østsiden flater ut på ca. 20 m dyp (figur 10).  Sjøbunn på grunnene 

og den bratte skråningen er dominert av hardbunn med fjell og blokker, samt noen mindre områder med 

bløtbunn (sand) øst for grunnen. 

 

 
 

Figur 10. Dybdeforhold rundt grunne 2 nordvest for Store Revlingen. Tiltaksområdene er markert i 

rødt, influensområder på sjøbunn markert i blått. Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no 

 

Sjøbunnen på grunnene bestod av sand, steinblokker og mindre stein. På fjellblokker og stein var det 

dels tett påvekst av tarmsjøpung (Mesothuria intestinalis), spredt dødmannshånd, diverse hydroider og 

skorpedannende kalkrødalger (figur 11). Mesteparten av grunnene er dypere enn 15,3 m og det var få 

makroalger på de grunneste områdene (13-14 m dyp). Det ble observert mange og oftest store individer 

av vanlig korstroll og få individer av piggsjøstjerne og sypute (Porania pulvillus), samt en del rød 

kråkebolle. På enkelte steinblokker var det tette grupper av store sjøanemoner (trolig Urticina eques). 

 

Store deler av influensområdet på sjøbunnen rundt grunnene består av blandingsbunn med sand, blokker 

og stein (figur 12). På hardt substrat ble det observert diverse sjøanemoner (inkludert korallnellik – 

Protanthea simplex – på rundt 50 m dyp sør for grunnen), hydroider, svamp og flere individer av 

rektangulærsjøpung. Det var dels mange vanlig korstroll og noen piggsjøstjerner, rød solstjerne og 

langpigget kråkebolle (Echinus acutus). Øst for grunnen var det sandbunn med en del sjøkreps-huler 

(Nephrops norvegicus) og sjøfjær (trolig stor piperenser), her var det også tallrike eremittkreps.  
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Figur 11. Bunnforhold og artsforekomster i tiltaksområdet ved grunne 2. Øverst t.v. Vanlig korstroll og 

tarmsjøpunger på steinbunn sentralt på grunnen, 16 m dyp. T.h. Steinblokk med anemoner og 

dødmannshånd, sørvest på grunnen, 14,5 m dyp. Nederst t.v. Tarmsjøpunger og hydroider på 

blandingsbunn, sørvest på grunnen, 15 m dyp. T.h. Sandbunn med rød kråkebolle og dødmannshånd på 

stein, nordvest på grunnen, 16 m dyp. 

 

 

  
 

Figur 12. Bunnforhold og fauna i influensområdet for tiltaket på grunne 2. T.v. Steinblokker med 

påvekst av kalkrødalger, sjøanemoner, svamper og hydroider sør for grunnen, 25 m dyp. T.h. Sjøfjær 

på sandbunn sørvest for grunnen, 26 m dyp.  
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Et transekt ble kjørt fra ca. 20 m dyp og opp mot stranden ved Store Revlingen. Linjen gikk over en 

grunne og inkluderte det noe mer beskytta området mellom grunnen og stranden. Det var spredte 

individer av ålegras på utsiden av grunnen på 8-10 m dyp (figur 13), men ingen tett ålegraseng. På 

grunnen var det blandingsbunn med algesamfunn på stein og blokker. Det ble observert en del 

skolmetang (Halydris siliquosa) med mye påvekst av finforgreinete rødalger, som dokke og rekeklo. 

Det var enkelte tareplanter (stortare og sukkertare). Mellom grunnen og stranden bestod sjøbunnen av 

fin sand/silt og det var noe fjæremark-hauger. Sedimentet ble grovere igjen mot stranden og i øvre 

sjøsone var det grusbunn med stein og blokker, som var tett bevokst med diverse brun- og rødalger. 

Også her var det mye skolmetang. 

 

  
 

 

 

 
 

Figur 13. Bunnforhold og fauna nord-nordvest for Revlingen i influensområdet for tiltaket på grunne 2. 

Øverst t.v. Veldig spredt ålegrasbestand på ca. 9 m dyp nordvest for grunnen ved Revlingen. Øverst t.h. 

Brunalger (mest skolmetang) med påvekst av rødalger på grunnen ved Revlingen. Nederst t.v. Fin 

sandbunn med fjæremark, på 7 m dyp mellom grunnen og stranden ved Revlingen.  T.h. Algesamfunn 

med Skolmetang og diverse rødalger på stranden ved Revlingen, 4 m dyp. 
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VERDIVURDERING  
 

MARINT NATURMANGFOLD 
 

NATURTYPER I SALTVANN  

 

Det er registrert 14 områder med spesielle naturtyper i saltvann i Verlebukta (figur 14) og er naturtyper 

som ålegraseng (grønne romber) og bløtbunnsområder i strandsonen (oransje romber). Revlingen 

naturreservat (vern av sjøfugl) ligger sørøst i Verlebukta. 

 

 
Nr. lokalitetsnavn Naturtype Verdi Id i Naturbase 

1 Breidbukta Bløtbunnsområder i strandsonen lokalt viktig (C-verdi) BN00080729 

2 Reierbukta Bløtbunnsområder i strandsonen viktig (B-verdi) BN00072293 

3 Reierbukta vest Ålegrassamfunn svært viktig (A-verdi)  BN00058893 

4 Reierbukta øst Ålegrassamfunn svært viktig (A-verdi) BN00058894 

5 Reiertangen Bløtbunnsområder i strandsonen viktig (B-verdi) BN00080728 

6 Søly Ålegrassamfunn svært viktig (A-verdi) BN00058896 

7 Vårlistranda Ålegrassamfunn lokalt viktig (C-verdi) BN00072227 

8 Vårlistranda Bløtbunnsområder i strandsonen lokalt viktig (C-verdi) BN00080727 

9 Sjøgata Bløtbunnsområder i strandsonen lokalt viktig (C-verdi) BN00080726 

10 Verlebukta øst 1 Ålegrassamfunn lokalt viktig (C-verdi) BN00072226 

11 Verlebukta øst 2 Ålegrassamfunn lokalt viktig (C-verdi) BN00072225 

12 Verlebukta øst 3 Ålegrassamfunn lokalt viktig (C-verdi) BN00072224 

13 Verlebukta øst 4 Ålegrassamfunn lokalt viktig (C-verdi) BN00072223 

14 Revlingen Ålegrassamfunn lokalt viktig (C-verdi) BN00057134 
 

Figur 14. Registrerte naturtyper i Verlebukta. Tiltaksområder markert i rødt. Kartgrunnlag: 

kart.fiskeridir.no. 
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Grunne 1  

I tiltaksområdene ble det observert vanlige naturtyper av liten verdi. Et nasjonalt viktig ålegrassamfunn 

ved Søly (verdi A) og et regionalt viktig bløtbunnsområde (verdi B) ved Reiertangen har stor verdi og 

ligger i influensområdet for tiltakene ved grunne 1 og 2, nordvest for tiltaksområdene (figur 15).  

Avstanden mellom grunne 2 og deler av dette viktige området er kun 100 - 200 m.  To regionalt viktige 

bløtbunnsområder ved Vårlistranda og Sjøgata og lokalt viktige ålegrasenger ved Vårlistranda og 

Verlebukta (Verlebukta 1 og 2) vurderes også å ligge innenfor influensområdet på sjøbunn for tiltakene, 

og har henholdsvis stor og middels verdi.  

 

• Naturtyper i saltvann har stor verdi ved grunne 1. 

 

 

Figur 15. Registrerte spesielle naturtyper i tiltaks- og influensområdet på sjøbunn ved grunne 1 i 

innseiling til Moss. Tiltaksområdene markert i rødt. Kilde: kart.fiskeridir.no. 
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Grunne 2 

 
Vanlige naturtyper av liten verdi er observert i tiltaksområdet. Et lokalt viktig (C-verdi) område med 

ålegrassamfunn nord for Store Revlingen vurderes å ligge innenfor influensområdet for tiltaket ved 

grunne 2 og har middels verdi (figur 16).  

 

• Naturtyper i saltvann har middels verdi ved grunne 2. 

 

 

Figur 16. Registrerte naturtyper i tiltaks- og influensområdet på sjøbunn ved grunne 2 i innseiling til 

Moss. Tiltaksområdet markert i rødt. Kilde: kart.fiskeridir.no. 

 

 

ARTSFOREKOMSTER  

 

Grunne 1  

 

Der er ingen rødlistete marine arter registrert i tiltaks- eller influensområdene. Den rødlistete muslingen 

sandskjell (Mya arenaria; VU) er påvist i Mossesundet, nord for Verlebukta, og det er mulig at arten 

også finnes på de grunne bløtbunnsområdene langs Reiertangen. Ved grunne 1 og 2 er det registrert 8 

rødlistete arter av sjøfugl, der flere er i kategori sterkt truet og kritisk truet. Artsforekomster i nevnte 

kategori har stor verdi (tabell 2 og 4). I tillegg er det registrert 3 rødlistete arter av fugl som har 

hovedhabitat på/ved ferskvann, men oftest overvintrer på kysten. Spesielt de grunne sjøområdene langs 

Reiertangen fremstår som viktige beite- og overvintringsområder for sjøfugl. Det er ikke registrert 

observasjoner av hekking eller tilhørende adferd i området (www.artsobservasjoner.no). 

 

Innerst i Reierbukta er stranden (regionalt viktig bløtbunnsområde) registrert som beite- og 

oppvekstområde for dverglo (rødlistestatus NT – nær truet) og enda lengre vest, sør for Stalsberget og 

http://www.artsobservasjoner.no/
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Breidbukta (Rødsåsen-Stålsberget), er det i Naturbase registrert et større beiteområde for ærfugl 

(rødlistestatus NT). Områdene er vurdert å ligge utenfor influensområdet for tiltakene. 

 

Tabell 4. Registrerte rødlistearter med tilknytning til strand og sjø ved grunne 1 i innseilingen til Moss. 

De fleste registreringer er fra Reiertangen. Kilde: Naturbase. 
 

Art   Status Gruppe 

Lomvi Uria aalge CR (kritisk truet) Fugl 

Makrellterne Sterna hirundo EN (sterkt truet) Fugl 

Krykkje Rissa tridactyla EN (sterkt truet) Fugl 

Dvergmåke Hydrocoloeus minutus VU (sårbar) Fugl 

Hettemåke Chroicocephalus ridibundus VU (sårbar) Fugl 

Sjøorre Melanitta fusca VU (sårbar) Fugl 

Fiskemåke Larus canus NT (nær truet) Fugl 

Ærfugl Somateria mollissima NT (nær truet) Fugl 

 

• Artsforekomster gir stor verdi ved grunne 1. 

 
Grunne 2 

 

Ved Store Revlingen, ca. 1 km fra tiltaksområdet ved grunne 2, er det registrert 4 rødlistete arter av 

sjøfugl, der to arter er sårbar eller sterkt truet (tabell 5). Ærfugl ble observert hekkende på Store 

Revlingen med noen individer i 2016 og 30 individer makrellterne ble observert med adferd som viser 

til hekking i 2011 (www.artsobservasjoner.no). Rundt 80 individer makrellterne var observert på Store 

Revlingen 16. juni 2016, men fuglene var da åpenbart ikke i gang med hekking på plassen, hvor 

observasjonen er registrert. Det er ikke kjent om ternene bruker Store og Lille Revlingen jevnlig som 

hekkeplass og det er vanlig at antall hekkende terner på en hekkeplass varierer sterkt fra år til år. Det er 

imidlertid sannsynlig at Store Revlingen byr på gode hekkeplasser for makrellterne, spesielt på den 

sørlige delen og lengre inn i naturreservatet (kilde: Haakon Braathu Haaverstad, Statens Naturoppsyn 

Østfold). Ifølge informasjon fra Fylkesmannen i Rogaland (kilde: Åsmund Fjellbakk, Fylkesmannen i 

Østfold) er området viktig for hekking av fiskemåke (NT), makrellterne (EN), ærfugl (NT), vipe (EN), 

samt andre måke-arter og flere vadefugl-arter. Holmene er spesielle på grunn av ferdselsforbudet i 

verneområdet og fordi det er relativt langt til andre egnete holmer hvor sjøfugl kan hekke relativt 

uforstyrret. 

 

• Artsforekomster gir stor verdi ved grunne 2. 

 

Tabell 5. Registrerte rødlistearter med tilknytting til strand og sjø ved grunne 2 (Revlingen) i 

innseilingen til Moss. Kilde: Naturbase. 
 

Art   Status Gruppe 

Makrellterne Sterna hirundo EN (sterkt truet) Fugl 

Hettemåke Chroicocephalus ridibundus VU (sårbar) Fugl 

Fiskemåke Larus canus NT (nær truet) Fugl 

Ærfugl Somateria mollissima NT (nær truet) Fugl 

 

VERDIVURDERING NATURRESSURSER 

 
OMRÅDER FOR FISKE OG HAVBRUK 

 

Det er ingen registrerte fiskeplasser, låssettingsplasser eller akvakulturområder i influensområdet til 

tiltakene. 

 

Et stort oppvekst- og beiteområde for torsk, hyse, lyr, piggvar og rødspette (Jeløya Sør) ligger rett sør 

for tiltaksområdene ved grunne 1, og rundt grunne 2 og Revlingen. Oppvekst- og beiteområdet 

overlapper noe med influensområdene på sjøbunn og betydelig med influensområdene i sjøvann. Et 

http://www.artsobservasjoner.no/
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gyte-, oppvekst- og beiteområde for hummer og taskekrabbe (Gullholmen Nord) ligger nordvest for 

tiltaksområdene og regnes som utenfor influensområdet. Oppvekstområdene er ikke verdivurdert 

(Fiskeridirektoratets websider), men oppvekstområder for fisk og skalldyr må anses som en verdifull 

naturressurs og vurderes her å ha middels verdi (tabell 2).  

 

• Oppvekst- og beiteområde for fisk har middels verdi for fiske og havbruk. 

 

 
 

Figur 17. Oppvekstområder for fisk og skalldyr ved innseilingen i Moss (grønn markering). Plassering 

av tiltaksområdene er markert i rødt. Influensområder for fiskeri er avgrenset opp til 2 km fra 

tiltaksområdene. Kilde: kart.fiskeridir.no. 
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OPPSUMMERING AV VERDIER 
 

Grunne 1 

 

Det er ingen spesielle naturtyper eller artsforekomster i tiltaksområdet ved grunne 1. I influensområdet 

vest for tiltaksområdene, ved Reiertangen og langs strandlinjen nord i Verlebukta, er det registrert flere 

nasjonalt, regionalt og lokalt viktige naturtyper og området er beite- og overvintringssted for flere 

rødlistete sjøfuglarter (figur 18, tabell 6). Samlet er grunne 1 vurdert å ha stor verdi for naturmangfold. 

Tabell 6. Oppsummering av verdier for naturmangfold ved grunne 1 i innseiling Moss. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

   
Naturtyper 

Ålegrassamfunn (verdi A) og bløtbunnsområde i 

strandssonen (verdi B).  
----------------------- 

                                   

Artsforekomster   

 

Beite- og overvintringsplass for rødlistete sjøfugl. ----------------------- 
                                 

Samlet  Stor verdi ----------------------- 
                                   

 

Det er ingen viktige naturressurser i tiltaksområdet ved grunne 1, men et oppvekst- og beiteområde for 

fisk i influensområdet gir middels verdi for naturressurser (figur 20, tabell 7). 

Tabell 7. Oppsummering av verdier for naturressurser ved grunne 1 i innseiling Moss. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

Områder for fiske 

og havbruk 
Oppvekst- og beiteområde for fisk. ----------------------- 

                     

 

 
Grunne 2 

 

Det er ingen spesielle naturtyper eller artsforekomster i tiltaksområdet ved grunne 2.  Et lokalt viktig 

ålegrassamfunn ligger innenfor influensområdet og det er flere rødlistete arter sjøfugl registrert i 

området, derav 2 arter som er observert som hekkende (figur 19, tabell 10). Samlet er grunne 2 vurdert 

å ha stor verdi for naturmangfold. 

Tabell 10. Oppsummering av verdier for naturmangfold ved grunne 2 i innseiling Moss. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

   
Naturtyper Ålegrassamfunn (verdi C). ----------------------- 

                     

Artsforekomster   Beite- og hekkeplass for rødlistete sjøfugl. ----------------------- 
                                    

Samlet  Stor verdi ----------------------- 
                                 

 

Det er ingen viktige naturressurser i tiltaksområdet ved grunne 2, men oppvekst- og beiteområde for fisk 

i influensområdet gir middels verdi for naturressurser (figur 20, tabell 11). 

Tabell 11. Oppsummering av verdier for naturressurser ved grunne 2 i innseiling Moss. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

Områder for fiske 

og havbruk 
Oppvekst- og beiteområde for fisk. ----------------------- 
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Figur 18. Verdikart for naturmangfold (influensområdet på sjøbunn) ved grunne 1. 
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Figur 19. Verdikart for naturmangfold (influensområdet på sjøbunn) ved grunne 2. 
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Figur 20. Verdikart for naturressurser (fiske og havbruk) ved grunne 1 og 2. 
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSER  

 
I dette kapittelet er det innledningsvis foretatt en generell gjennomgang av mulige virkninger for 

tiltakene, der det er skilt mellom anleggsfase og driftsfase etter ferdigstilling av prosjektet. Dernest er 

det også vurdert hvordan utviklingen vil bli i områdene uten de aktuelle tiltakene, det såkalte 0-

alternativet. Så er det foretatt en områdevis gjennomgang av virkning og konsekvens av de ulike 

tiltakene.  

 

FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne vurderingen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven, som er at 

artene skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet av 

naturtyper skal ivaretas, og at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så 

langt det er rimelig (§§ 4-5). 

 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som”godt” til ”middels” for de tema som er omhandlet i denne 

vurderingen (§ 8).”Kunnskapsgrunnlaget” er både kunnskap om artene sin bestandssituasjon, 

naturtypene sin utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Denne vurderingen har 

også vurdert tiltaket i forhold til de samlete belastningene på økosystemene og naturmiljøet i tiltaks- og 

influensområdene (§ 10).  

 

GENERELLE VIRKNINGER AV TILTAKENE 
 

Ofte ser en at de største virkningene for marint miljø vil være i anleggsfasen, der virkningenes 

influensområde kan være relativt stort. Aktuelle virkninger i anleggsfasen er: 

a)  Anleggstrafikk og tilhørende støy i områdene 

b)  Aktivering av stedegne finsedimenter og risiko for spredning av finstoff og eventuelle miljøgifter 

c)  Skader ved undervannsprengninger 

 

I anleggsfasen vil støy og trafikk i forbindelse med anleggsarbeidet (a) kunne virke forstyrrende på 

faunaen i influensområdene. Særlig gjelder dette for vandrende eller gytende fiskeslag og sjøfugl i 

hekke- og yngleperioden.  

 

Ved mudring eller sprenging av grunner kan stedegne finsediment aktiveres med risiko for spredning 

av finstoff og eventuelle miljøgifter (b). Spredning av steinstøv kan gi både direkte skader på fisk, og 

kan føre til generell redusert biologisk produksjon både ved nedslamming av områder og også redusert 

sikt (Brekke 2014). Det er de største og kvasseste steinpartiklene som medfører fare for skade på fisk. I 

tillegg vil steinstøv og sprengstoffrester kunne påvirke makroalge- og taresamfunn negativt, siden de er 

følsomme for sedimentasjon. Nedslamming kan redusere festet til algene og hindre spiring av rekrutter. 

 

Undervannsprenginger (c) i regi av Kystverkets prosjekter gjennomføres ved at ladningene detoneres 

som intervallopptenning. Det vil si at kun ett eller noen få hull i en sprengsningssalve detoneres samtidig 

(sekvensiell sprengning). Sprengning gjennomføres med ladninger som er innelukket i borehull. 

Fortløpende boring og sprenging kan i noen tilfeller være en fordel, fordi støy fra boring skremmer vekk 

fisk og sjøfugl før sprenging. Sprenging i borehull reduserer trykket som oppstår ved detonering til 

anslagsvis mindre enn 10 % av tilsvarende trykk ved detonering i åpne vannmasser. I tillegg reduseres 

trykket ved bruk av mindre ladninger som detoneres som intervallopptenning. På denne måten vil den 

potensielle direkte skadepåvirkningen reduseres betydelig.  

 

Fisk og sjøfugl vil vanligvis bevege seg bort fra områder der de utsettes for stress. Skader kan oppstår 

hvis bevegeligheten til organismene er innskrenket eller en sprenging gjennomføres plutselig og uten 

varsel. Mindre ladninger over lengre tid kan da føre til adferdsendringer hos fisk, hvor de skremmes og 

stresses i så sterk grad at de svekkes fysisk. Dette kan eksempelvis være i form av redusert fødeopptak 

og sykdomsresistens, samt økt oksygenopptak og energiforbruk (Norconsult 2015). Eventuelle direkte 
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skadevirkninger fra trykkbølgene er mest påfallende på fisk, og her er det vanligvis skader på 

svømmeblæren, milt og lever som fører til døden (Johnsen m.fl. 1994). Rifter og blødninger på organer 

som lever, nyrer og milt er andre skader, og oppstår ved lydtrykk over 100 kPa (Norconsult 2015). Torsk 

har lukket svømmeblære, som er mer følsom for trykkforandringer enn for eksempel laks som har åpen 

svømmeblære (Multiconsult 2016a). 
 

Norconsult (2015) har i en konsekvensutredning for utdypning av farleden i indre Oslofjord vurdert 

effekten av sprengning på fisk. Ifølge rapporten gir lydtrykk på inntil 100 kPa mindre eller ingen fysiske 

skader på fisk, men stressbelastning som fører til adferdsendringer ved gjentatte sprengninger. Ved et 

maksimalt lydtrykk mellom 10 Pa og 1 kPa blir fisken påvirket, men kan venne seg til støybelastningen 

ved gjentatte sprengninger. Den viser svake til middels adferdsendringer,  

 

Nordlandsforskning utførte i 2004 en studie i forbindelse med undervannssprengning i Lovund Havn 

med et forsøksoppsett med laksesmolt på bur (Nordlandsforskning, 2004). Studien viste at med en 

salvestørrelse av 240-387 kg (inneborede ladninger) var det ingen dødelighet på avstand av ca. 120 m, 

selv etter gjentatte eksponeringer. I en avstand på 800 m fra sprengningsstedet lå det et oppdrettsanlegg 

for torsk. Det ble ikke registrert noen seneffekter her.  

 

For driftsfasen vil det være andre virkninger, der disse er sentrale:  

d)  Arealbeslag/tap av leveområde i selve tiltaksområdene 

e)  Effekter av endrete strøm- og vannutskiftningsforhold 

 

I konsekvensutredningen er det først og fremst langvarige virkninger i driftsfasen som styrer vurdering 

av konsekvensene. 

 

0-ALTERNATIVET  

0-alternativet er referansesituasjonen for området før et eventuelt tiltak. Forholdene nord i Verlebukta 

er preget av menneskelig aktivitet, inkludert tidligere utfylling og planlagt i sjø, samt skipstrafikk til og 

fra Moss havn. Store deler av grunnene utredet for utdyping er dekket med sediment og propellaktivitet 

fra de største skipsklasser (som bilferger og transportskip) kan føre til oppvirvling av sediment på 

sjøbunnen ned til 30 m dyp. Under ROV-filmingen ble det observert økt partikkelinnhold i vannet når 

fergen fra Moss havn til Horten passerte. Fergen har opptil fire avganger i timen. Det er også vedtatt ny 

områdereguleringsplan for Moss havn med planlagt utfylling i sjø sør i havneområdet.   

 

Klimaendringer er gjenstand for diskusjon og vurderinger i mange sammenhenger, og eventuell «global 

oppvarming» vil kunne føre til mildere vintre og våtere klima på Østlandet. Havtemperaturen har vist 

en jevn økning de siste årene, selv om målinger viser at temperaturene også var nesten like høye på 

1930-tallet. Havforskningsinstituttet har målt temperaturen en rekke steder, og siden 1990 har 

temperaturen langs Norskekysten økt med 0,7 grader. Det blir konkludert med at 0,5 grader skyldes 

global oppvarming (Aglen mfl. 2012). Det er imidlertid store naturlige variasjoner i havtemperaturene, 

og det er vanskelig å forutse omfanget av hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke temperaturen.  

 

En fortsatt økning i sommertemperatur i vannet langs kysten, vil sannsynligvis kunne medføre store 

endringer i utbredelse av flere marine arter. Trenden fra de siste tiårene, der f.eks. bestanden av 

sukkertare langs Vestlandskysten stedvis har hatt en variabel rekruttering og periodevis dramatisk 

nedgang, samt en økning av sørlige rødalgearter, vil sannsynligvis fortsette. I et lengre perspektiv vil 

klimaendringer ved økt temperatur kunne ha liten negativ virkning for marint biologisk mangfold.  

 

Det er ikke ventet noen særlig endring for fiskeri og havbruk utover det som gjelder generelt for marint 

naturmangfold, men det kan ikke utelukkes at økende temperaturer kan ha en negativ virkning for flere 

fiskeslag sin gytesuksess på våre breddegrader.  
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Kunnskapen om negative virkninger på marint naturmangfold forårsaket av klimaendringer er begrenset 

og usikker, og i sammenheng med dette tiltaket vurderes det at 0- alternativet vil ha ingen negativ 

virkning på marint naturmangfold og fiskeri og havbruk.  

 

0-alternativet vil medføre «ubetydelig» konsekvens» (0) for marint naturmangfold og fiskeri og havbruk. 

 

 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I DRIFTSFASEN 

NATURTYPER I SALTVANN  

 

Grunne 1 

Utdyping av tiltaksområdet vil ikke ha negativ virkning i driftsfasen på de spesielle naturtypene 

ålegraseng og bløtbunnsområder i strandsonen.   

 

• Stor verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for naturtyper i saltvann. 

 

Grunne 2 

Utdyping av tiltaksområdet vil ikke ha negativ virkning i driftsfasen på den spesielle naturtypen 

ålegraseng.   

 

• Middels verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for naturtyper i saltvann. 

 

ARTSFOREKOMSTER  

 

Grunne 1 

I tiltaksområdet vil dyr- og algesamfunnet fjernes. Det kan forventes at nye organismesamfunn på de 

utdypete områder vil være reetablert etter rundt 10 år, med noen arter som kolonialiserer områdene innen 

noen få måneder og noen arter som trenger mer tid og er avhengig av at andre arter etablerer seg først. 

En utdyping fra rundt 8 m dyp til 13,3 m dyp, som planlagt på grunne 1, vil ikke føre til betydelige 

endringer i habitater for organismesamfunn på sjøbunn. Tiltaket vil ikke føre til negativ virkning på 

habitat for den rødlistete muslingen Mya arenaria. Det er ikke ventet negativ virkning på 

artsforekomster i sjø. 

 

Tiltakene vil ikke påvirke beite- og overvintringsplasser for rødlistete sjøfugl og vil ikke føre til et 

redusert eller betydelig endret næringsgrunnlag for sjøfugl i området. Det er ikke ventet negativ virkning 

på sjøfugl.  
 

• Stor verdi og ingen negativ virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for artsforekomster.  

 

Grunne 2 

I tiltaksområdet vil dyr- og algesamfunnet fjernes. Tiltaksområdet er lite og dybdeforskjellen etter 

utdyping vil være minimal, fra rundt 13 m dyp til 15,3 m dyp. Artssammensetningen ved reetablering 

av organismesamfunn etter utdyping vil tilsvare den opprinnelige. Det er ikke ventet negativ virkning 

på artsforekomster i sjø. 

 

Tiltakene vil ikke påvirke beite- og overvintringsplasser for rødlistete sjøfugl og vil ikke føre til et 

redusert eller betydelig endret næringsgrunnlag for sjøfugl i området. Det er ikke ventet negativ virkning 

på sjøfugl.  
 

• Stor verdi og ingen negativ virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for artsforekomster.  
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NATURRESSURSER 

 

Grunne 1 

Tiltaket vil ikke ha negative virkninger for oppvekst- og beiteområdet sør for Moss.  

 

• Middels verdi og ingen negativ virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for fiske og havbruk. 

Grunne 2 

Tiltaket vil ikke ha negative virkninger for oppvekst- og beiteområdet sør for Moss.  

 

• Middels verdi og ingen negativ virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for fiske og havbruk. 

 

 

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER  
 

Verdier og virkninger på marint naturmangfold samt naturressurser i driftsfasen av tiltakene i innseiling 

Moss, samt konsekvenser for disse deltemaene basert på foreliggende informasjon er oppsummert i 

tabell 10-15. 

 

Grunne 1 

 

Det er store naturverdier i influensområdet til tiltaket ved grunne 1, men i driftsfasen ventes det ingen 

virkninger på naturmangfold og ingen virkning på naturressurser. Konsekvensene er dermed 

henholdsvis ubetydelig og liten positiv. 

 

Tabell 11. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser på naturmangfold av driftsfasen ved 

utdyping av grunne 1. 

Fagtema 
Verdi 

Liten      Middels     Stor 
  Virkning 

Stor neg.   Middels    Liten / ingen    Middels    Stor pos. 
Konsekvens 

Naturtyper i sjøvann 
----------------------- 
                                  

 

---------------------------------------------------------- 
                                              
 

Ubetydelig (0) 

Artsforekomster 
----------------------- 
                                

 

---------------------------------------------------------- 
                                       
 

Liten negativ (-) 

Naturmangfold samlet 
----------------------- 
                                  

 

---------------------------------------------------------- 
                                       
 

Liten negativ (-) 

 

Tabell 12. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser på naturressurser (fiske og havbruk) 

av driftsfasen ved utdyping av grunne 1. 

Fagtema 
Verdi 

Liten      Middels     Stor 
  Virkning 

Stor neg.   Middels    Liten / ingen    Middels    Stor pos. 
Konsekvens 

Naturressurser 
----------------------- 
                  

 

---------------------------------------------------------- 
                                             

 

Ubetydelig (0) 
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Grunne 2 

 

Det er store naturverdier i influensområdet til tiltaket ved grunne 2, men det er forventet ingen virkninger 

på naturmangfold og ingen virkning på naturressurser. Konsekvensene er dermed ubetydelig. 

 

Tabell 15. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser på naturmangfold av driftsfasen ved 

utdyping av grunne 2. 

Fagtema 
Verdi 

Liten      Middels     Stor 
  Virkning 

Stor neg.   Middels    Liten / ingen    Middels    Stor pos. 
Konsekvens 

Naturtyper i sjøvann 
----------------------- 
                 

 

---------------------------------------------------------- 
                                              
 

Ubetydelig (0) 

Artsforekomster 
----------------------- 
                                  

 

---------------------------------------------------------- 
                                              
 

Ubetydelig (0) 

Naturmangfold samlet 
----------------------- 
                                

 

---------------------------------------------------------- 
                                              
  

Ubetydelig (0) 

 

Tabell 16. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser på naturressurser (fiske og havbruk) 

av driftsfasen ved utdyping av grunne 2. 

Fagtema 
Verdi 

Liten      Middels     Stor 
  Virkning 

Stor neg.   Middels    Liten / ingen    Middels    Stor pos. 
Konsekvens 

Naturressurser 
----------------------- 
                  

 

---------------------------------------------------------- 
                                             

 

Ubetydelig (0) 

 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 

Virkninger og konsekvenser i anleggsfasen vil være midlertidige og inngår derfor ikke i direkte 

konsekvensvurderingen. Tiltakene i innseiling Moss vil imidlertid har største virkninger i anleggsfasen. 

 

Grunne 1 

 

Anleggsarbeidet inkluderer sprenging, mudring og en rekke andre tiltak som medfører støy og dermed 

kan virke forstyrrende på sjøfugl som oppholder seg på stranden og på vannet. Fugl vil vanligvis forflytte 

seg under anleggsperioden og på denne måten unngå skader. Bløtbunnsområdene langs Reiertangen og 

innerst i Verlebukta er viktige overvintringsplasser for sjøfugl, inkludert rundt 10 rødlistete arter.  De 

mest sårbare er overvintrende sjøfugl i perioden november til mars. 

 

Tiltaksområdene ligger nært et stort oppvekst- og beiteområde for fisk og anleggsarbeidet vil ha en 

negativ virkning på fisk og spesielt yngel og larver som oppholder seg i nærheten. For fiskeslagene ført 

som relevant for oppvekstområdet er gytetiden fra januar til slutten av juni. Undervannsprengning kan 

føre til direkte skadevirkning på fisk i nærområdet (se avsnitt «undervannssprenging» i innledningen av 

kapittelet) og til atferdsendring av fisk i større avstand (fisken vil da for eksempel muligvis ikke bruke 

vanlige gyteplasser). Fisken er mest sårbar i gyteperioden. I tillegg kan partikler, som tilføres 

vannmassene i forbindelse med gjennomføring av tiltak, potensielt påvirke fisk i området. Dette gjelder 

særlig finstoff/steinstøv fra sprengningen som kan være kantete og spisse. Mulige konsekvenser kan 

være irritasjon og sårskader på gjeller og vev, og spesielt larver og yngel er sårbare. Virkningen er 

avhengig av en rekke faktorer som fiskens størrelse, generell helsetilstand og sjøtemperatur. 

 

Der er foretatt miljøgeologiske undersøkelser med en oppsummering av bunnforhold og forurensing for 

hvert område med planlagt utdyping i innseiling Moss (Multiconsult 2016b). Sjøbunnen på grunne 1 er 

da karakterisert som varierende mellom stein, grus eller sand, dels med mye silt, på et tykt lag av leire. 

Sedimentet på grunnen har svært varierende innhold av finstoff (partikler mindre enn 63 µm), som i de 

undersøkte prøvene utgjorde mellom rundt 4 - 54 % (Multiconsult 2016b). Strømmålinger i vinter 

2016/2017 har vist at hovedstrømmen ved Espenesgrunnen oscillerer i nordøst-sørvestlig retning, men 

på 5 m dyp er det også en del vanntransport mot nordvest, dvs. mot Reiertangen (Multiconsult 2017). 
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Det betyr at trolig vil tyngre sedimentpartikkler fra anleggsarbeidet blir transportert til dypere sjøbunn i 

Verlebukta, mens finstoff, som har veldig lav synkehastighet, vil delvis transporteres mot ålegrasenger 

og bløtbunnsområder ved Reiertangen, men mest mot nord og grunntvannsområder innerst i Verlebukta. 

Nedslamming er uproblematisk for bløtbunnsområder i strandsonen. En rik bunnfauna av gravende dyr 

vil fort blande finstoff inn i det naturlige sedimentet på lokaliteten (bioturbasjon). Ålegras tolererer en 

viss grad av nedslamming men kan midlertidig bli innskrenket i vekst ved høy turbiditet i vannet og når 

finstoff legger seg på bladoverflaten, og i verste tilfellet kaster plantene bladene tidligere enn vanlig. 

Det er imidlertid ikke å forvente at èn vekstsesong med dårligere vekstforhold er problematisk for en 

etablert ålegraseng med høy tetthet og ellers gode vekstforhold.  

 

Miljøgiftanalyser (Multiconsult 2016b) viste at konsentrasjonen av tungmetaller og organiske 

miljøgifter og TBT var stort sett lave ved grunne 1, med unntak av fire enkeltverdier for organiske 

miljøgifter på 2 stasjoner som var noe forhøyet (moderat tilstand). På 4 ut av 21 stasjoner var TBT-

innholdet tydelig forhøyet (dårlig tilstand). Det er imidlertid påvist at konsentrasjoner som påvist i 

sedimentet ikke fører til utslag i mangfold og artssammensetning av bløtbunnsfauna (Oug 2013), 

sannsynligvis fordi TBT foreligger mest bundet til sediment mens porevannskonsentrasjonen er mye 

lavere. Resuspensjon av sedimentet under anleggsarbeidet kan evt. føre til lokal økning av TBT-

innholdet i vann eller spredning til omliggende områder, men risiko for negativ virkning på 

bunnorganismer i influensområdene for tiltakene på grunn av spredning av miljøgifter vurderes likevel 

som lav.  

 

Grunne 2 

 

Tiltaket ved grunne 2 er forholdsvis lite, men anleggsarbeidet vil å påvirke hekkingen av rødlistete 

sjøfugl på Store og Lille Revlingen (Revlingen naturreservat). Hekkeperioden for ærfugl og 

makrellterne er fra 15. april til 31. juli.  

 

Mulig skadevirkning og virkning på adferd av fisk i oppvekst- og beiteområdet for fisk i Verlebukta vil 

være de samme som ved grunne 1.  

 

Grunne 2 omfatter områder med hardbunn (stein), men stort sett er sjøbunnen dekket av sediment med 

varierende tykkelse og noe varierende innhold av finstoff (rundt 11-24 %) ble målt i grabbprøver ved 

korngraderingsanalyse (Multiconsult 2016b). Strømbildet ved grunnen (Multiconsult 2017) viser at det 

kan forventes veldig lite spredning av finstoff mot ålegrasengen på nordvestsiden av Store Revlingen. 

Påvirkningen på spesielle naturtyper vurderes derfor som ubetydelig. 

 

Miljøgiftanalyser (Multiconsult 2016b) viste at konsentrasjonen av tungmetaller, organiske miljøgifter 

og TBT var generelt lave ved grunne 2. Risiko for negativ virkning på bunnorganismer i influensområdet 

på grunn av spredning av miljøgifter vurderes som ubetydelig. 

 

 

 VURDERING AV VIRKNING PÅ VANNFOREKOMSTEN 

 
Vannforekomsten Midtre Oslofjord-Øst (ID. 0101020200-1-C) omfatter Verlebukta og sjøområder 

mot vest og sør (figur 21). 

 

Vannforekomsten er ført opp med følgende egenskaper: 

 

• Vannkategori kyst 

• Moderat eksponert kyst 

• Salinitetskategori Skagerak (>25 promill) 

• Permanent lagdelt 

• Lang oppholdstid av dypvann (måneder/år) 
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Økologisk tilstand  er i vann-nett oppført som «antatt god» med «lav» pålitelighetsgrad på grunn av 

svært svakt datagrunnlag. Det er ingen kvalitetselementer for økologisk eller kjemisk tilstand registrert 

i vann-nett. 

 

Vannforekomsten er utsatt for en noen påvirkninger på biologiske kvalitetselementer, derav utslipp fra 

industri (økning i mengde organiske stoffer forurenset med prioriterte miljøgifter) er vurdert som å ha 

middels påvirkningsgrad. Utslipp fra remnseanlegg og avrenning fra land er vurdert å ha liten 

påvirkning. 

 

Virkning av tiltakene på vannforekomsten: 

Selv om datagrunnlaget for vurdering av vannforekomsten er svakt kan en anta at utdyping av grunnene 

i innseilingen til Moss vil ikke påvirke økologisk eller kjemisk tilstand i vannforekomsten. Strøm- og 

utskiftingsforhold i Verlebukta vil ikke forendres signifikant. 

 

Basert på miljøgiftanalysene gjennomført for å utrede de planlagte tiltakene ved grunne 1 og 2 i 

innseilingen til Moss må kjemisk tilstand i vannforekomsten imidlertid justeres fra udefinert til «ikke 

oppnår god», fordi det ble funnet at konsentrasjonen av flere miljøgifter ved grunne 1 ligger i 

tilstandsklasse «moderat» eller «dårlig». 

 

 
 

Figur 21. Vannforekomsten som er relevant for tiltakene i innseilingen til Moss: Midtre Oslofjord-Øst. 

Kilde: vann-nett.no.  
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AVBØTENDE TILTAK 

 
Nedenfor beskrives tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende med hen-

syn til marint naturmangfold og naturressurser ved utdyping av grunner i innseilingen til Moss. 

 

Undervanns-sprenginger bør gjennomføres muligst skånsomt for å minimalisere skadelige virkninger. 

Fisk og fugl bør skremmes vekk fra tiltaksområdet før sprenging.  Bruk av siltgardin under anleggsarbeid 

er anbefalt ved grunne 1 for å innskrenke spredning av finstoff mot det nasjonalt viktige 

ålegrassamfunnet Søly ved Reiertangen, dvs. for å unngå nedslamming av ålegrasengen. Siltgardin anses 

som ikke nødvendig for tiltak ved grunne 2. For å utelukke negative virkninger på oppvekst- og 

beiteområdet for fisk i Verlebukta hadde det vært optimalt å gjennomføre anleggsarbeidet utenom 

gyteperioden for fiskeslagene registrert i området, som er fra januar til juni. Ved grunne 2 må 

anleggsarbeidet unngås i hekkeperiode for de rødlistete sjøfuglarter som hekker på Store og Lille 

Revlingen, som er fra april til slutten av juli. I anleggsperioden vil det være hensiktsmessig å utføre 

arbeidet mest mulig sammenhengende, for å minske forstyrrelser og påvirkning over tid. 
 

 

 USIKKERHET 

 
I følge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer også vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det treffes en beslutning uten at det 

foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på 

å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir dette dersom det foreligger en 

risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).  
 

FELTREGISTRERING OG VERDIVURDERING 

 

Verdivurderingen er basert på foreliggende informasjon og feltundersøkelser. Tidligere kartlegging av 

spesielle naturtyper i området har vært omfattende og det finnes mange registreringer i Naturbase. 

Feltregistreringen ble utført på lokalitets- og artsnivå, men rapportering av enkeltfunn av arter i 

rapporten er ikke utfyllende. Videomaterialet som egne observasjoner er basert på er godt nok for en 

vurdering av spesielle naturtyper og artsforekomster. Kartlegging av forekomst av sandskjell i 

gruntvannsområdene mot Reiertangen kan imidlertid ikke gjøres baserende på videomaterialet som 

foreligger. Det ble ikke funnet større ansamlinger av døde skjell på sedimentoverflaten, men arten graver 

seg ned og kan da ikke registreres med hjelp av video. I tillegg var kartleggingen langs stranden ikke 

omfattende nok å utelukke at det finnes ansamlinger av skjell. Tiltakene vil ikke ha negativ virkning på 

mulige forekomster av sandskjell i influensområdene for tiltakene ved grunne 1, og derfor vurderes 

manglende kunnskap om artens forekomst som ubetydelig.  

 

KONSEKVENSVURDERING 

 

I denne, og i de fleste tilsvarende konsekvensutredninger, vil kunnskap om biologisk mangfold og 

mangfoldets verdi ofte være bedre enn kunnskap om effekten av tiltakets påvirkning for en rekke 

forhold. Siden konsekvensen av et tiltak er en funksjon både av verdier og virkninger, vil usikkerhet i 

enten verdigrunnlag eller i årsakssammenhenger for virkning, slå ulikt ut. Konsekvensviften vist til i 

metodekapittelet, medfører at det for biologiske forhold med liten verdi kan tolereres mye større 

usikkerhet i grad av påvirkning, fordi dette i svært liten grad gir seg utslag i variasjon i konsekvens. For 

biologiske forhold med stor verdi er det en mer direkte sammenheng mellom omfang av påvirkning og 

grad av konsekvens. Stor usikkerhet i virkning vil da gi tilsvarende usikkerhet i konsekvens. For å 

redusere usikkerhet i tilfeller med et moderat kunnskapsgrunnlag om virkninger av et tiltak, har vi 

generelt valgt å vurdere virkning «strengt». Dette vil sikre en forvaltning som skal unngå vesentlig skade 

på naturmangfoldet etter «føre-var-prinsippet», og er særlig viktig der det er snakk om biologisk 

mangfold med stor verdi.  
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VEDLEGG 
 

 
 

Vedlegg 1. Kart med transekt kjørt under ROV-arbeidet ved grunne 1 i september 2016. Kartgrunnlag: 

KAJ Dykketjeneste. 
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Vedlegg 2. Kart med transekt kjørt under ROV-arbeidet ved grunne 2 i september 2016. Kartgrunnlag: 

KAJ Dykketjeneste. 



 

Rådgivende Biologer AS                                                                                              Rapport 2668 
40 

Vedlegg 3. Koordinater for fikspunkter registrert under ROV-arbeidet (se vedlegg 1 og 2) og 

registrering av bunnforhold i tiltaks- og influensområdene ved Moss. Transekt Mo1A-B og Mo2A-C er 

kjørt ved grunne1, transekt Mo3A-D ved grunne 2. 
 

 

transekt start stopp 

  N Ø N Ø 

        

Mo1-A 59 24,9346 10 38,3883 59 24,9478 10 38,2028 

Mo1-B 59 25,3306 10 38,4518 59 24,9473 10 38,3578 

Mo2-A 59 25,0200 10 38,1343 59 25,1299 10 38,2028 

Mo2-B 59 25,1313 10 38,1917 59 25,1489 10 37,0480 

Mo2-C 59 24,8745 10 37,7891 59 25,0264 10 37,7487 
       

Mo3-A 59 24,2036 10 37,1615 59 24,3669 10 37,1615 

Mo3-B 59 24,3091 10 37,3142 59 24,3013 10 37,2172 

Mo3-C 59 24,2953 10 37,1741 59 24,2598 10 37,0598 

Mo3-D 59 24,2339 10 37,5780 59 24,0449 10 36,7784 
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Vedlegg 4. Tekniske spesifikasjoner for ROVen brukt for feltkartlegging (kilde: KAJ Dykketjeneste). 
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